الئحة الدراسة واالختبارات لممرحمة الجامعية والقواعد التنفيذية (تعديؿ شير محرـ ٖٖٗٔىػ)

الئحة الدراسة واالختبارات لممرحمة الجامعية والقواعد التنفيذية المعتمدة
(( تعديل شهر محرم 3655هـ))

المادة األولى  :التعريفات
السنة الدراسية :
فصالف رئيساف وفصؿ صيفي إف وجد .
الفصل الدراسي :
مدة زمنية ال تقؿ عف خمسة عشر أسبوعاً تُ َد َّرس عمى مداىا المقررات الدراسية ،وال تدخؿ مف
ضمنيا فترتا التسجيؿ واالختبارات النيائية .
الفصل الصيفي :
مدة زمنية ال تزيد عمى ثمانية أسابيع وال تدخؿ مف ضمنيا فترتا التسجيؿ واالختبارات النيائية ،
وتضاعؼ خالليا المدة المخصصة لكؿ مقرر .
المستوى الدراسي :
ىو الداؿ عمى المرحمة الدراسية ،وفقاً لمخطط الدراسية المعتمدة .
الخطة الدراسية :
ىػػي مجموعػػة المقػػررات الد ارسػػية اوجباريػػة واالختياريػػة والحػرة ،والتػػي تشػػكؿ مػػف مجمػػوع وحػػداتيا
متطمبػػات التخػػرج التػػي يج ػ

عمػػى الطال ػ

اجتيازىػػا بنجػػاح لمحصػػوؿ عمػػى الدرجػػة العمميػػة فػػي

التخصص المحدد .
المقرر الدراسي :
مادة دراسية ضمف الخطة الدراسية المعتمدة في كؿ تخصص (برنامج) .ويكوف لكػؿ مقػرر ،ر،ػـ،
ورمز ،واسـ ،ووصؼ مفصؿ لمفرداتو يميزه مف حيث المحتوى والمستوى عما سواه مػف مقػررات،
وممػػؼ خػػاص يحػػتفظ بػػو القسػػـ لاػػرض المتابعػػة ،والتقيػػيـ ،والتطػػوير ،ويجػػوز أف يكػػوف لػػبعض
المقررات متطم  ،أو متطمبات سابقة ،أو متزامنة معو .
صفحة ( ٔ )
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الوحدة الدراسية :
المحاضرة النظرية األسبوعية التي ال تقؿ مدتيا عف خمسيف د،يقة  ،أو الدرس السريري الذي ال
تقؿ مدتو عف خمسيف د،يقة  ،أو الدرس العممي أو الميداني الذي ال تقؿ مدتو عف مائة د،يقة .
اإلنذار األكاديمي :
اوشعار الذي يوجو لمطال

بسب

انخفاض معدلو التراكمي عف الحد األدنى الموضح في ىذه

الالئحة .
درجة األعمال الفصمية :
الدرجة الممنوحة لألعماؿ التي تبيف تحصيؿ الطال

خالؿ فصؿ دراسي مف اختبارات وبحوث

وأنشطة تعميمية تتصؿ بالمقرر الدراسي .
االختبار النهائي :
اختبار في المقرر يعقد مرة واحدة في نياية الفصؿ الدراسي .
درجة االختبار النهائي :
الدرجة التي يحصؿ عمييا الطال

في كؿ مقرر في االختبار النيائي لمفصؿ الدراسي .

الدرجة النهائية :
مجموع درجات األعماؿ الفصمية مضافاً إلييا درجة االختبار النيائي لكؿ مقرر  ،وتحس

الدرجة مف مائة .
التقـديـر :

وصؼ لمنسبة المئوية أو الرمز األبجدي لمدرجة النيائية التي حصؿ عمييا الطال

في أي مقرر.

تقدير غير مكتمل :
تقدير يرصد مؤ،تاً لكؿ مقرر يتعذر عمى الطال

استكماؿ متطمباتو في الموعد المحدد  ،ويرمز

لو في السجؿ األكاديمي بالحرؼ (ؿ) أو ( .)IC

صفحة ( ٕ )
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تقدير مستمر :
تقدير يرصد مؤ،تا لكؿ مقرر تقتضي طبيعة دراستو أكثر مف فصؿ دراسي الستكمالو  ،ويرمز
لو بالرمز (ـ) أو ).(IP
المعدل الفصمي :
حاصؿ ،سمة مجموع النقاط التي حصؿ عمييا الطال
المقررات التي درسيا في أي فصؿ دراسي  ،وتحس
حصؿ عميو في كؿ مقرر درسو الطال

عمى مجموع الوحدات المقررة لجميع

النقاط بضر الوحدة المقررة في وزف التقدير الذي

 ،انظر الممحؽ ( ).

المعدل التراكمي :
حاصؿ ،سمة مجموع النقاط التي حصؿ عمييا الطال

في جميع المقررات التي درسيا منذ

التحا،و بالجامعة عمى مجموع الوحدات المقررة لتمؾ المقررات  ،انظر الممحؽ ( ).
التقدير العام :
وصؼ مستوى التحصيؿ العممي لمطال

مدة دراستو في الجامعة .
خالؿ ّ

العبء الدراسي :
مجمػػوع الوحػػدات الد ارسػػية التػػي يسػػمح لمطال ػ
األعمى واألدنى لمع ء الدراسي حس

التسػػجيؿ فييػػا فػػي فصػػؿ د ارسػػي ،ويتحػػدد الحػػد

القواعد التنفيذية لمجامعة.

صفحة ( ٖ )
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قبول الطالب المستجدين
المادة

الثانية :

بناء عمى ا،تراح مجالس الكميات والجيات ذات العال،ة في الجامعة عدد
يحدد مجمس الجامعة ً
الطال الذيف يمكف ،بوليـ في العاـ الدراسي القادـ .

المادة

الثالثة :

يشترط لقبوؿ الطال

المستجد في الجامعة اآلتي :

أ  -أف يكوف حاصال عمى شيادة الثانوية العامة أو ما يعادليا مف داخؿ المممكة أو مف خارجيا.
 أال يكوف ،د مضى عمى حصولو عمى الثانوية العامة أو ما يعادليا مدة تزيد عمى خمسسنوات ،ويجوز لمجمس الجامعة االستثناء مف ىذا الشرط إذا توافرت أسبا

مقنعة .

ج  -أف يكوف حسف السيرة والسموؾ .
د  -أف يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابمة شخصية يراىا مجمس الجامعة .
ىػ  -أف يكوف الئقاً طبياً .

و  -أف يحصؿ عمى موافقة مف مرجعو بالدراسة إذا كاف يعمؿ في أي جية حكومية أو خاصة .

ز  -أف يستوفي أي شروط أخرى يحددىا مجمس الجامعة وتعمف و،ت التقديـ .
القاعدة التنفيذية لجامعة الممك سعود
يشترط لقبوؿ الطال

المستجد في الجامعة اآلتي :

أ  -أف يكوف حاصال عمى شيادة الثانوية العامة أو ما يعادليا مف داخؿ المممكة أو مف خارجيا .
 أال يكوف ،د مضى عمى حصولو عمى الثانوية العامة أو ما يعادليا مدة تزيد عمى خمسسنوات ويجوز لمدير الجامعة االستثناء مف ىذا الشرط إذا توافرت أسبا

مقنعة .

ج  -أف يكوف حسف السيرة والسموؾ .
د-

أف يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابمة شخصية يراىا مجمس الجامعة .

ىػ  -أف يكوف الئقا طبيا .
و  -أف يحصؿ عمى موافقة مف مرجعو بالدراسة إذا كاف يعمؿ في أي جية حكومية أو خاصة .
ز  -أف يستوفي أي شروط أخرى يحددىا مجمس الجامعة وتعمف و،ت التقديـ .
ح  -أال يكوف مفصوال مف جامعة أخرى ألسبا

تأديبية أو تعميمية.

صفحة ( ٗ )
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المادة

الرابعة :
تكوف المفاضمة بيف المتقدميف ممف تنطبؽ عمييـ جميع الشروط وفقاً لدرجاتيـ في اختبار

الشيادة الثانوية العامة والمقابمة الشخصية واختبارات القبوؿ إف وجدت .

نظام الدراسة
المادة الخامسة  :نظام الدراسة
في الدراسة وفقاً لمقواعد التنفيذية التي يقرىا مجمس الجامعة .

(أ)

يتدرج الطال

( )

تصمـ الخطط الدراسية بما يعادؿ ثمانية فصوؿ دراسية عمى األ،ؿ لممرحمة الجامعية.

المادة

السادسة :
يجوز أف تكوف الدراسة في بعض الكميات عمى أساس السنة الدراسية الكاممة وفقاً لمقواعد

واوجراءات التي يقرىا مجمس الجامعة  ،وتحتس

السنة الدراسية بمستوييف .

القاعدة التنفيذية لجامعة الممك سعود
يجوز أف تكوف الدراسة في بعض الكميات عمى أساس السنة الدراسية الكاممة وفقا لمقواعد واوجراءات في
ىذه الالئحة بعد إحالؿ عبارة "السنة الدراسية" محؿ "الفصؿ الدراسي" حيثما ورد  ،بما ال يتعارض مع ما
يأتي :
أ  -تقدـ المقررات في النظاـ السنوي طيمة عاـ دراسي ال تقؿ مدتو عف (ٖٓ) ثالثيف أسبوعا  ،وال
تدخؿ مف ضمنيا فترات التسجيؿ واالختبارات النيائية.
 يعقد اختبار نيائي لكؿ مقرر في نياية السنة الدراسية  ،ويجوز بالنسبة لممقررات العمميةوالسريرية ذات الطبيعة التدريبية أف يتـ االختبار النيائي فييا بنياية الفترة التدريبية .
ج  -يعقد اختبار دور ثاف ،بؿ بدء العاـ الدراسي بمدة ال تقؿ عف أسبوعيف  ،ويسمح بدخولو لمف
رس

في مقررات يحدد مجمس الكمية طبيعتيا ومجموع عدد وحداتيا  .ويرصد لمف ينجح في

الدور الثاني تقدير ( دٕ ) بدال مف تقدير الرسو السابؽ (ىػ) .
( دٕ  :ناجح في الدور الثاني بتقدير مقبوؿ )
د  -ال يسمح لمطال

الراس

 -في الدور األوؿ مف االختبار النيائي األوؿ في مقررات تزيد عما ،رره

مجمس الكمية في الفقرة ( ج ) -بدخوؿ االختبار الدور الثاني ويبقى في نفس السنة الدراسية،
ويعيد دراسة المقررات التي رس

فييا فقط .
صفحة ( ٘ )
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ىػ  -يبقى الطال

الراس

المقررات التي رس

في الدور الثاني أو في مقررات ليس ليا دور ثاف في نفس السنة ويعيد دراسة
فييا ،ولمجمس الكمية أو مف يفوضو أف يسمح لو بدراسة مقررات مف السنة

التالية.
و  -يحدد عدد السنوات التي يمكف تسجيؿ المقررات فييا لمطال

بسنتيف متتاليتيف .

المادة السابعة  :نظام المستويات
نظاـ دراسي يقسـ فيو العاـ الدراسي إلى فصميف رئيسيف  ،ويجوز أف يكوف ىناؾ فصؿ دراسي
صيفي ،عمى أف تحتس

مدتو بنصؼ مدة الفصؿ الرئيس  ،وتوزع متطمبات التخرج لنيؿ الدرجة العممية
ّ

إلى مستويات وفقاً لمخطة الدراسية التي يقرىا مجمس الجامعة .

المادة

الثامنة :
يض ػػع مجم ػػس الجامع ػػة ،واع ػػد التس ػػجيؿ والح ػػذؼ واوض ػػافة لممق ػػررات ض ػػمف مس ػػتويات الخط ػػة
الدراسية المعتمدة بما يضمف تسجيؿ الطال

لمحد األدنى مف الع ء الدراسي.

القاعدة التنفيذية لجامعة الممك سعود  :القواعد المنظمة لالنتقال من مستوى إلى آخر:
مادة  -ٔ-ٛالحد األدنى لمع ء الد ارسػي لمطالػ
بمػػا يتناسػ

مػػع معػػدؿ الطالػ

التراكمػػي ولمػػدير الجامعػػة – أو مػػف يفوضػػو – الموافقػػة عمػػى

زيادة الحد األعمى لع ء الطال
مػػادة  -ٕ-ٛيػػتـ التسػػجيؿ لمطػػال

(ٕٔ) سػاعة د ارسػية والحػد األعمػى (ٕٓ) سػاعة د ارسػية

المتو،ع تخرجو بما ال يتجاوز (ٕٗ) ساعة .

تسػػجيالً ليػػا (دوف حاجػػة إلػػى طم ػ

أكاديمياً) ،بؿ بداية كؿ فصؿ دراسي حس

مػػف الطال ػ

إذا لػػـ يكػػف مو،وف ػاً

الخطة المثاليػة لبرنػامج الطالػ

الد ارسػي بالتػدرج

بدءاً مف المستويات الدنيا مف الخطة الدراسية بما يسػمح بػو وضػع الطالػ

الد ارسػي وفقػاً لمػا

يمي :

بمعدلو التراكمي عمى أال يقؿ عف الحد األدنى.

أ – يربط الع ء الدراسي لمطال

 أال يكوف ىناؾ تعارض في جدوؿ الطال .مادة  -ٖ-ٛيتـ حذؼ التسجيؿ المبدئي لمطال

الذيف لـ يقوموا بتأكيد تسجيميـ خالؿ األسبوع األوؿ مػف

الفصؿ الدراسي (أو الصيفي).
صفحة ( ) ٙ
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م ػػادة  -ٗ-ٛيمك ػػف لمطالػ ػ

تع ػػديؿ تس ػػجيمو بقض ػػافة وح ػػذؼ مق ػػررات خ ػػالؿ األس ػػبوع األوؿ م ػػف الفص ػػؿ

الدراسي (أو الصيفي) ،وحذؼ بعض أو كؿ المقررات خػالؿ األسػبوعيف األولػيف مػف الفصػؿ
الدراسي وفؽ الضوابط التالية :
أوالً  :شروط الحذف :

أ-

أف ال يقؿ عدد الساعات الدراسية عف الحد األدنى لمع ء الدراسي المسموح بو لمتسجيؿ.

 -إذا كػػاف المقػػرر الم ػراد حذفػػو متطمب ػاً مصػػاحباً مػػع مقػػرر خػػر ،فػػال يحػػؽ لمطال ػ

حذفػػو إال

بحذؼ المقرريف معاً.

ثانياً  :شروط اإلضافة :

أ-

-

عدـ وجود تعارض في الجدوؿ .

أف يكوف المقرر ضمف الخطة الدراسية أو المقررات االختيارية أو الحرة المعتمدة إف وجدت.

ج  -توفر مقاعد في الشعبة المطموبة .
د  -عدـ وجود متطم

سابؽ .

ىػ  -ع ػػدـ تج ػػاوز الح ػػد األعم ػػى لمعػ ػ ء الد ارس ػػي المس ػػموح ب ػػو لمتس ػػجيؿ وفقػ ػاً لممع ػػدؿ التراكم ػػي
لمطال .

المواظبة واالعتذار عن الدراسة
المادة

التاسعة :
عمى الطال

المنتظـ حضور المحاضرات والدروس العممية ،ويحرـ مف دخوؿ االختبار النيائي

فييا إذا ،مت نسبة حضوره عف النسبة التي يحددىا مجمس الجامعة ،عمى أال تقؿ عف (٘ )%ٚمف
عد الطال
وي ّ
المحاضرات والدروس العممية المحددة لكؿ مقرر خالؿ الفصؿ الدراسيُ ،
دخوؿ االختبار بسب الايا راسباً في المقرر ،ويرصد لو تقدير محروـ (ح) أو (.)DN

الذي حرـ مف

القاعدة التنفيذية لجامعة الممك سعود :
عمى الطال

المنتظـ حضور المحاضرات والدروس العممية ،ويحرـ مف دخوؿ االختبار النيائي

فييا إذا ،مت نسبة حضوره عف (٘ )%ٚمف المحاضرات والدروس العممية أو الدروس السريرية المحددة
الذي حرـ مف دخوؿ االختبار بسب

الايا

راسبا في

ويعد الطال
لكؿ مقرر خالؿ الفصؿ الدراسيّ ،
المقرر وتثبت درجة األعماؿ الفصمية ويرصد لو تقدير محروـ (ح) أو ( . )DNويتـ إ،رار ،وائـ
المحروميف في المقررات التي تقدميا الكمية مف ،بؿ مجمس الكمية .
صفحة ( ) ٚ
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المادة

العاشرة :
يجوز لمجمس الكمية أو مف يفوضو  -استثناء  -رفع الحرماف والسماح لمطال

شريطة أف يقدـ الطال

بدخوؿ االختبار،

عذ اًر يقبمو المجمس ،ويحدد مجمس الجامعة نسبة الحضور عمى أال تقؿ عف

(ٓ٘ )%مف المحاضرات والدروس العممية المحددة لممقرر .
القاعدة التنفيذية لجامعة الممك سعود :
لمطال

استثناء  -رفع الحرماف والسماح
يجوز لمجمس الكمية (التي تقدـ المقرر) أو مف يفوضو -
ً
بدخوؿ االختبار ،شريطة أف يقدـ الطال عذ ار يقبمو المجمس عمى أال تقؿ نسبة الحضور عف

(ٓ٘ )%مف المحاضرات والدروس العممية المحددة لممقرر .

المادة الحادية
الطال

عشرة:
عف االختبار النيائي تكوف درجتو صف اًر في ذلؾ االختبار  ،ويحس

الذي يتاي

تقديره

في ذلؾ المقرر عمى أساس درجات األعماؿ الفصمية التي حصؿ عمييا .
عشرة :

المادة الثانية

إذا لـ يتمكف الطال

مف حضور االختبار النيائي في أي مف مواد الفصؿ لعذر ،يري جاز

لمجمس الكمية ،في حاالت الضرورة القصوى ، ،بوؿ عذره والسماح بقعطائو اختبا اًر بديالً خالؿ مدة ال
تتجاوز نياية الفصؿ الدراسي التالي  ،ويعطى التقدير الذي يحصؿ عميو بعد أدائو االختبار البديؿ .

المادة الثالثة

عشرة :

(أ) يجػػوز لمطالػ

االعتػػذار عػػف االسػػتمرار فػػي د ارسػػة فصػػؿ د ارسػػي دوف أف يعػػد ارسػػباً ،إذا تقػػدـ بعػػذر

مقبػػوؿ لػػدى الجيػػة التػػي يحػػددىا مجمػػس الجامعػػة ،وذلػػؾ خػػالؿ فتػرة زمنيػػة تحػػددىا القواعػػد التنفيذيػػة
التي يقرىا مجمػس الجامعػة ،ويرصػد لمطالػ

(ع) أو ( )Wويحتسػ

ىػذا الفصػؿ مػف المػدة الالزمػة

ونياء متطمبات التخرج .
( ) يجػػوز االنسػػحا

بعػػذر مػػف مقػػرر أو أكثػػر فػػي الفصػػؿ الد ارسػػي وفػػؽ القواعػػد التنفيذيػػة التػػي يقرىػػا

مجمس الجامعة.

صفحة ( ) ٛ
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القاعدة التنفيذية لجامعة الممك سعود :
مادة ٖٔ -أ ٔ-يجوز لمطال
بطم

االعتذار عف االستمرار في دراسة فصؿ دراسي دوف أف يعد راسباً إذا تقػدـ

االعتذار ،بؿ بداية االختبارات النيائية بخمسة أسابيع عمى األ،ؿ .أما طػال

الكميػات

التػي تطبػػؽ نظػػاـ السػػنة الد ارسػػية فيجػػوز ليػـ االعتػػذار ،بػػؿ بدايػػة االختبػػارات النيائيػػة بثمانيػػة
أسابيع عمى األ،ؿ ،وبالنسبة لمدورات القصيرة فيجوز ليـ االعتػذار ،بػؿ بدايػة االختبػارات بمػا
يعادؿ ثمث مدة الدورة ،وفي جميع ىػذه الحػاالت يقػوـ عميػد الكميػة باتخػاذ القػرار خػالؿ ثالثػة
أيػػاـ مػػف تػػاريم تقػػديـ الطم ػ عبػػر البوابػػة اولكترونيػػة اواذا لػػـ يبػػت عميػػد الكميػػة فػػي الطم ػ
خالؿ الفترة المحددة ينفذ االعتذار لياً وفؽ الضػوابط المنصػوص عمييػا ،ولمػدير الجامعػة –
في حالة الضرورة القصوى – االستثناء مف ىػذه المػدد ،ويرصػد لمطالػ
ويحتس
مػػادة ٖٔ -أ ٕ-يج ػ

ىذا الفصؿ مف المدة الالزمة ونياء متطمبات التخرج .
أف ال تتجػػاوز فصػػوؿ االعتػػذار فصػػميف د ارسػػييف متتػػالييف أو ثالثػػة فصػػوؿ يػػر

متتاليػػة أم ػػا ط ػػال

الكميػػات الت ػػي تطب ػػؽ نظػػاـ الس ػػنة الد ارس ػػية فػػال يج ػػوز االعت ػػذار لس ػػنتيف

متتػاليتيف ،ويجػ

أف ال تتجػاوز سػػنوات االعتػػذار سػنتيف د ارسػػيتيف يػػر متتػاليتيف طيمػػة بقػػاء

الطال
مادة ٖٔ-

تقػدير (ع) أو ()W

في الجامعة ثـ يطوى ،يده بعد ذلؾ ،ولمدير الجامعة االستثناء مف ذلؾ .

 -يجوز لمطال

االعتذار عف االستمرار فػي د ارسػة مقػرر د ارسػي واحػد فػي الفصػؿ الد ارسػي

عمى أف ال يقؿ عف الحد األدنى وبمػا مجموعػو أربػع مقػررات د ارسػية كحػد أ،صػى طيمػة بقػاء
الطالػ ػ

ف ػػي الجامع ػػة ،دوف أف يع ػػد ارس ػػباً إذا تق ػػدـ بطمػ ػ

النيائيػػة بخمسػػة أسػػابيع عمػػى األ،ػػؿ ،أمػػا طػػال

االعت ػػذار ،ب ػػؿ بداي ػػة االختب ػػارات

الكميػػات التػػي تطبػػؽ نظػػاـ السػػنة الد ارسػػية

فيجػػوز ليػػـ االعتػػذار ،بػػؿ بدايػػة االختبػػارات النيائيػػة بثمانيػػة أسػػابيع عمػػى األ،ػػؿ ،وفػػي جميػػع
ىػػذه الحػػاالت يقػػوـ عميػػد الكميػػة باتخػػاذ القػرار خػػالؿ ثالثػػة أيػػاـ مػػف تػػاريم تقػػديـ الطمػ

عبػػر

ينفذ االعتذار لياً ،ولمػدير الجامعػة –

البوابة اولكترونية اواذا لـ يبت عميد الكمية في الطم
في حالة الضرورة القصوى – االستثناء مف ىػذه المػواد عمػى أف ال تتجػاوز بدايػة االختبػارات
النيائية لمقررات اوعداد العاـ  ،ويرصد لمطال

صفحة ( ) ٜ

تقدير (ع) أو ( )Wفي المقرر .
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التأجيل واالنقطاع عن الدراسة
المادة الرابعة

عشرة :

يجػوز لمطالػ

التقػػدـ بطمػ

تأجيػػؿ الد ارسػة لعػػذر تقبمػو الجيػة التػػي يحػددىا مجمػػس الجامعػة عمػػى أال

تتجاوز مدة التأجيؿ فصميف دراسييف متتػالييف أو ثالثػة فصػوؿ د ارسػية يػر متتاليػة حػداً أ،صػى طيمػة بقائػو

فػػي الجامعػػة ثػػـ يطػػوى ،يػػده بعػػد ذلػػؾ ،ويجػػوز لمجمػػس الجامعػػة فػػي حػػاؿ الضػػرورة االسػػتثناء مػػف ذلػػؾ ،وال

تحتس

مدة التأجيؿ ضمف المدة الالزمة ونياء متطمبات التخرج .

القاعدة التنفيذية لجامعة الممك سعود :
يجوز لمطال

تأجيؿ الدراسة ،بؿ نياية األسػبوع األوؿ مػف بػدء الد ارسػة لعميػد الكميػة عبػر البوابػة

التقدـ بطم

اولكترونية عمى أال تتجاوز مػدة التأجيػؿ فصػميف د ارسػييف متتػالييف أو ثالثػة فصػوؿ د ارسػية يػر متتاليػة (أمػا
طػػال

الكميػػات التػػي تطبػػؽ نظػػاـ السػػنة فػػال يجػػوز التأجيػػؿ لسػػنتيف متتػػاليتيف كمػػا ال يجػػوز أف تتجػػاوز مػػدة

التأجيؿ سنتيف ير متتاليتيف) كحد أ،صػى طيمػة بقائػو فػي الجامعػة ثػـ يطػوى ،يػده بعػد ذلػؾ ،ويجػوز لمجمػس

الجامعة في حالة الضرورة االسػتثناء مػف ذلػؾ وال تحتسػ

مػدة التأجيػؿ ضػمف المػدة الالزمػة ونيػاء متطمبػات

التخرج  .ويقوـ عميد الكمية باتخاذ القرار خالؿ ثالثة أياـ مف تاريم تقديـ الطم
لـ يبت عميد الكمية في الطم

المادة الخامسة

خالؿ الفترة المحددة ينفذ التأجيؿ ليا.

عشرة :

إذا انقطع الطال

المنتظـ عف الدراسة مدة فصؿ دراسي دوف طم

الجامعة ،ولمجمس الجامعة طي ،يد الطال
يتـ طي ،يده إذا تاي

المادة السادسة
عد الطال
ال ُي َ

عبػر البوابػة اولكترونيػة اواذا

التأجيؿ يطوى ،يده مف

إذا انقطع عف الدراسة لمدة أ،ؿ ،وبالنسبة لمطال

المنتس

عف جميع االختبارات النيائية لذلؾ الفصؿ دوف عذر مقبوؿ.
عشرة :
منقطعاً عف الدراسة لمفصوؿ التي يدرسيا زائ اًر في جامعة أخرى .

صفحة ( ٓٔ )
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إعادة القيد
المادة السابعة
يمكف لمطال

عشرة :

المطوي ،يده التقدـ بطم

أ  -أف يتقدـ بطم

إعادة ،يده بر،مو وسجمّو ،بؿ االنقطاع وفؽ الضوابط اآلتية :

إعادة القيد خالؿ أربعة فصوؿ دراسية مف تاريم طي القيد.

 أف يوافؽ مجمس الكمية المعنية والجيات ذات العال،ة عمى إعادة ،يد الطال .ج  -إذا مضى عمى طي ،يد الطال

أربعة فصوؿ دراسية فأكثر ،فبقمكانو التقدـ لمجامعة طالباً

مستجداً دوف الرجوع إلى سجمو الدراسي السابؽ عمى أف تنطبؽ عميو كافة شروط القبوؿ المعمنة

في حينو  ،ولمجلس الجامعة االستثناء من رلك وفقا لضىاتط يصذرها المجلس.
د  -ال يجوز إعادة ،يد الطال

أكثر مف مرة واحدة ،ولمجمس الجامعة – في حاؿ الضرورة –

االستثناء مف ذلؾ.
ىػ  -ال يجوز إعادة ،يد الطال

المطوي ،يده إذا كاف مفصوال أكاديمياً .

القاعدة التنفيذية لجامعة الممك سعود:
يمكف لمطال المطوي ،يده التقدـ لكميتو بطم إعادة ،يده بر،مو وسجمّو ،بؿ االنقطاع وفؽ الضوابط اآلتية :
أ  -أف يتقدـ بطم

إعادة القيد خالؿ أربعة فصوؿ دراسية (أو سنتيف دراسيتيف لمكميات التي تطبؽ

نظاـ السنة الدراسية) مف تاريم طي القيد.
ب  -أف يوافؽ مجمس الكمية المعنية والجيات ذات العال،ة عمى إعادة ،يد الطال
ج  -إذا مضى عمى طي ،يد الطال

.

أربعة فصوؿ دراسية فأكثر (أو سنييف دراسيتيف لمكميات التي

تطبؽ نظاـ السنة الدراسية) ،فبقمكانو التقدـ لمجامعة طالباً مستجداً دوف الرجوع إلى سجمو
الدراسي السابؽ عمى أف تنطبؽ عميو كافة شروط القبوؿ المعمنة في حينو  ،ولمدير الجامعة

االستثناء مف ذلؾ وفقا لمضوابط التالية:
ٔ) موافقة مجمس الكمية التي يتبعيا الطال

عمى إعادة القيد بعد النظر في أسبا

مع امكانية اشتراط إعادة دراسة بعض المقررات الدراسية التي سبؽ لمطال
بناء عمى توصية القسـ المختص.
االنقطاع ً
ٕ) أف التزيد مدة االنقطاع عف ثمانية فصوؿ دراسية اال اذا أحضر الطال

اونقطاع
دراستيا ،بؿ

مايثبت ممارستو

لعمؿ أو دراسة ليا عال،ة بطبيعة الدراسة في تخصصو يقتنع بيا مجمس الكمية .
ٖ) أف اليكوف الطال

منذ اًر أكاديميا.

ٗ) أف يكوف ،د أنيى ماال يقؿ عف ٕ٘ %مف متطمبات التخرج .
صفحة ( ٔٔ )
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د  -ال يجوز إعادة ،يد الطال

أكثر مف مرة واحدة ،ولمدير الجامعة – في حاؿ الضرورة -

االستثناء مف ذلؾ .
ىػ  -ال يجوز إعادة ،يد الطال

المادة الثامنة

المطوي ،يده إذا كاف مفصوالً ألسبا

تأديبية أو تعميمية .

عشرة :

ال يجوز إعادة ،يد الطال

تعميمية أو تأديبية ،أو الذي فصؿ

الذي فصؿ مف الجامعة ألسبا

مف جامعة أخرى ألسبا تأديبية ،اواذا اتضح بعد إعادة ،يده أنو سبؽ فصمو لمثؿ ىذه األسبا
ُمماى مف تاريم إعادة القيد.

ُّ
فيعد ،يده

التخرج
المادة التاسعة

عشرة :

 )1يتخرج الطال

بعد إنياء متطمبات التخرج بنجاح حس

الخطة الدراسية ،عمى أال يقؿ معدلو

التراكمي عف المعدؿ الذي يحدده مجمس الجامعة المعنية لكؿ تخصص ،عمى أالّ يقؿ في كؿ

األحواؿ عف تقدير "مقبوؿ".
 )2يجىز لمجلس الكلية تنا ًء على تىصية مجلس القسم المختص تحذيذ مقررات مناسثة يذرسها
الطالة لرفع معذله التراكمي ،ورلك في حالة نجاحه في المقررات ورسىته في المعذل.
القاعدة التنفيذية لجامعة الممك سعود :
(ٔ-ٜٔأ) – يتخرج الطال

بعد إنياء متطمبات التخرج بنجاح حس

الخطة الدراسية ،عمى أال يقؿ معدلو

التراكمي عف مقبوؿ (ٓٓ ٕ0مف ٓٓ )٘0باستثناء كميتي اليندسة وعموـ الحاس
فالمعدؿ المطمو ىو جيد (٘ ٕ0ٚمف ٓٓ.)٘0

والمعمومات

بناء عمى مذكرة التخرج التي تُرفع مف ،بؿ
( – ) ٔ-ٜٔيمنح مجمس الجامعة الدرجات العممية لمطال
ً
عمادة شؤوف القبوؿ والتسجيؿ ،وترفع بعد ذلؾ مذكرات إفرادية لمطال الذيف ينيوف
متطمبات التخرج ويعتبر خر فصؿ دراسي في سجؿ الطال

صفحة ( ٕٔ )

ىو فصؿ التخرج.
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بناء عمى توصية مجمس القسـ المختص تحديد مقررات مناسبة يدرسيا
( )ٕ-ٜٔيجوز لمجمس الكمية ً
الطال لرفع معدلو التراكمي وذلؾ في حالة نجاحو في المقررات ورسوبو في المعدؿ.
( )ٖ-ٜٔتصدر عمادة شؤوف القبوؿ والنسجيؿ وثيقة لكؿ متخرج ويحؽ لممتخرج الحصوؿ عمى نسخة
بديمة لوثيقة أو شيادة التخرج وفقاً لمتنظيـ الذي يعتمده مدير الجامعة.

الفصل من الجامعة
المادة

العشرون :

يفصؿ الطال

مف الجامعة في الحاالت اآلتية :

أ  -إذا حصؿ عمى ثالثة إنذارات متتالية عمى األكثر النخفاض معدلو التراكمي عف المعدؿ المحدد
بناء عمى توصية مجمس الكمية
لمتخرج وفقاً لممادة ( )ٜٔمف ىذه الالئحة ،ولمجمس الجامعة ً
إعطاء فرصة رابعة لمف يمكنو رفع معدلو التراكمي بدراستو لممقررات المتاحة.
 إذا لـ ينو متطمبات التخرج خالؿ مدة أ،صاىا نصؼ المدة المقررة لتخرجو عالوة عمى مدةالبرنامج ،ولمجمس الجامعة إعطاء فرصة استثنائية لمطال

ونياء متطمبات التخرج بحد أ،صى

ال يتجاوز ضعؼ المدة األصمية المحددة لمتخرج .
ج  -يجوز لمجمس الجامعة في الحاالت االستثنائية معالجة أوضاع الطال

الذيف تنطبؽ عمييـ

أحكاـ الفقرتيف السابقتيف بقعطائيـ فرصة استثنائية ال تتجاوز فصميف دراسييف عمى األكثر.

صفحة ( ٖٔ )

ٕٖٖٔٔٗ/ٕٓ/

الئحة الدراسة واالختبارات لممرحمة الجامعية والقواعد التنفيذية (تعديؿ شير محرـ ٖٖٗٔىػ)

القاعدة التنفيذية لجامعة الممك سعود :
يفصل الطالب من الجامعة في الحاالت اآلتية :
(ٕٓ -أ)  -إذا حصؿ عمى ثالثة إنذارات عمى األكثر النخفاض معدلو التراكمي عف الحد المطمو

لتخرجو في كميتو ،ويعطى فرصة رابعة مف يمكنو رفع معدلو التراكمي بقفتراض حصولو عمى

(ٕٓ-

( ٗٛنقطة مف دراسة ٕٔ وحدة دراسية ) عمى أف يتـ حسا

ذلؾ وتنفيذه ليًا.

)  -إذا لـ ينو متطمبات التخرج خالؿ مدة أ،صاىا نصؼ المدة المقررة لتخرجو عالوة عمى مدة
البرنامج ،ولمجمس الكمية إعطاء فرصة استثنائية لمطال

ونياء متطمبات بحد أ،صى

ال يتجاوز ضعؼ المدة األصمية المحددة لمتخرج وفؽ الشروط اآلتية :



أف يكوف سب

التعثر مقبوالً لمجمس الكمية.

أف يكوف ىناؾ تحسف في أداء الطال

في الفصميف األخيريف ،ويقاس ذلؾ بأف يكوف حاصؿ

،سمة مجموع نقاط الفصميف عمى عدد الوحدات المسجمة فييما ال يقؿ عف المعدؿ المطمو

لمتخرج في كميتو ،وال يدخؿ في ذلؾ الفصؿ الصيفي.

( – 42ج : )3يجوز لمجمس الكمية إعطاء الطال

المفصوليف بسب

استنفاذ ضعؼ مدة البرنامج فرصة

ال تتجاوز فصميف دراسييف عمى األكثر وفؽ الشروط اآلتية :



أف يكوف سب

ال لمجمس الكمية.
التعثر مقبو ً



أف يكوف ،د بقي عمى الطال



أف يكوف ىناؾ تحسف في أداء الطال

دراسييف .

لمتخرج مقررات يمكف اجتيازىا في مدة ال تتعدى فصميف
في الفصميف األخيريف ،ويقاس ذلؾ بأف يكوف حاصؿ

،سمة مجموع نقاط الفصميف عمى عدد الوحدات المسجمة فييما ال يقؿ عف المعدؿ المطمو

لمتخرج في كميتو ،وال يدخؿ في ذلؾ الفصؿ الصيفي ،ويجوز لمدير الجامعة االستثناء مف

ذلؾ.

( – 42ج : )4يجوز لمجمس الكمية إعطاء الطال

المفصوليف بسب

اونذارات فرصة ال تتجاوز فصميف

دراسييف عمى األكثر وفؽ الشروط اآلتية :




أف يكوف سب

التعثر مقبوالً لمجمس الكمية.

أف يكوف ىناؾ تحسف في أداء الطال

في الفصميف األخيريف ،ويقاس ذلؾ بأف يكوف حاصؿ

،سمة مجموع نقاط الفصميف عمى عدد الوحدات المسجمة فييما ال يقؿ عف المعدؿ المطمو

لمتخرج في كميتو ،وال يدخؿ في ذلؾ الفصؿ الصيفي ،ويجوز لمدير الجامعة االستثناء مف

ذلؾ.


أف يكوف بقمكاف الطال

رفع المعدؿ التراكمي إلى المعدؿ المطمو لمتخرج في كميتو عند

صفحة ( ٗٔ )

ٕٖٖٔٔٗ/ٕٓ/

الئحة الدراسة واالختبارات لممرحمة الجامعية والقواعد التنفيذية (تعديؿ شير محرـ ٖٖٗٔىػ)

حصولو عمى الفرصة وتسجيمو في المقررات المتاحة.
عمى أف تقوـ الكميات بحصر الحاالت وعرضيا عمى مجالسيا ،اوابالغ عمادة القبوؿ والتسجيؿ بالقرار ،بؿ
بدء الدراسة بأسبوع عمى األ،ؿ.

االنتساب
المادة الحادية

والعشرون :

يجوز لمجمس الجامعة بناء عمى ا،تراح الكميات األخذ بمبدأ الدراسة عف طريؽ االنتسا

في

بعض الكميات والتخصصات التي تسمح طبيعة الدراسة فييا بذلؾ  ،ويضع مجمس الجامعة القواعد
واوجراءات المنظمة لذلؾ وفؽ الضوابط اآلتية :
أ  -أال يقؿ عدد الوحدات الدراسية المطموبة لتخرج الطال
المطموبة لتخرج الطال

المنتس

عف عدد الوحدات الدراسية

المنتظـ في التخصصات المتاحة لالنتسا .

ب  -يعامؿ الطال المنتس مف حيث القبوؿ ورصد التقديرات والتحويؿ والفصؿ اواعادة القيد و يرىا
معاممة الطال المنتظـ عدا حضور المحاضرات .
ج  -لمجمس الجامعة بناء عمى ا،تراح مجالس الكميات وضع الضوابط الالزمة لتقييـ أداء الطال
المنتسبيف .
د  -يثبت في السجؿ األكاديمي ووثيقة التخرج والشيادة ما يفيد بأف دراسة الطال

صفحة ( ٘ٔ )

( باالنتسا ).

ٕٖٖٔٔٗ/ٕٓ/

الئحة الدراسة واالختبارات لممرحمة الجامعية والقواعد التنفيذية (تعديؿ شير محرـ ٖٖٗٔىػ)

االختبارات النهائية
المادة الثانية

والعشرون :

المقرر  -بناء عمى ا،تراح مجمس القسـ  -درجة لألعماؿ
يحدد مجمس الكمية التي يتبعيا
ّ
الفصمية ال تقؿ عف (ٖٓ )%مف الدرجة النيائية لممقرر .
القاعدة التنفيذية لجامعة الممك سعود :
يحدد مجمس الكمية التي يتبعيا المقرر بناء عمى ا،تراح مجمس القسـ درجة لألعماؿ الفصمية ما
بيف (ٓٗ ) %إلى (ٓ )%ٙمف الدرجة النيائية لممقرر .

المادة الثالثة
تحتس
أ ــ

والعشرون :
درجة األعماؿ الفصمية لممقرر بقحدى الطريقتيف اآلتيتيف :

االختبارات الشفيية أو العممية أو البحوث أو أنواع النشاط الصفي األخرى أو منيا جميعاً أو
مف بعضيا واختبار تحريري واحد عمى األ،ؿ .

ب ــ

اختباريف تحريرييف عمى األ،ؿ .

القاعدة التنفيذية لجامعة الممك سعود :
ٔ  -يمتزـ مدرس المقرر باحتسا

الدرجة المحددة مف مجمس الكمية لألعماؿ الفصمية.

ٕ  -يمتزـ مدرس المقرر بقعالف كيفية توزيع درجات األعماؿ الفصمية لمطال
دراسي بحس

في بداية كؿ فصؿ

ما ورد في توصيؼ المقرر ،وموعد االختبارات الفصمية.

ٖ  -يمتزـ مدرس المقرر باطالع الطال

عمى أوراؽ إجاباتيـ في االختبار الفصمي بعد إعالف نتيجتو

ومقارنتيا باوجابة النموذجية لالختبار.
ٗ  -يمتزـ مدرس المقرر بقعالف نتائج االختبارات الفصمية خالؿ أسبوعيف مف تاريم إجراء االختبار،
كما يمتزـ بقعالف النتيجة التفصيمية لألعماؿ الفصمية األخرى ،بؿ بداية فترة االختبارات النيائية.
٘  -يحؽ لمطال

االعتراض عمى درجتو في االختبار الفصمي خالؿ أسبوع مف إطالعو عمى ور،ة

إجابتو ،ويقدـ طم

االعتراض إلى مدرس المقرر ،وفي حاؿ عدـ ،ناعة الطال

بقفادة مدرس

المقرر يقدـ اعتراضو لرئيس القسـ (أو وكيؿ الكمية لمشؤوف األكاديمية إذا كاف رئيس القسـ ىو
مدرس المقرر) لمنظر بقعادة تقييـ إجابة الطال  ،ولرئيس القسـ في سبيؿ ذلؾ االستعانة بمف يراه

صفحة ( ) ٔٙ

ٕٖٖٔٔٗ/ٕٓ/

الئحة الدراسة واالختبارات لممرحمة الجامعية والقواعد التنفيذية (تعديؿ شير محرـ ٖٖٗٔىػ)

مف أعضاء ىيئة التدريس بالقسـ ،وذلؾ خالؿ أسبوع مف تاريم تقديـ طم

االعتراض إليو ،ويكوف

 ،ارره في ىذا الشأف نيائياً.

المادة الرابعة

والعشرون :

ض ّمف االختبار
يجوز لمجمس الكمية التي يتبعيا المقرر – بناء عمى توصية مجمس القسـ – أف ُي َ
النيائي في أي مقرر اختبارات عممية أو شفوية ،ويحدد الدرجات التي تخصص ليا مف درجات االختبار
النيائي.

المادة الخامسة

والعشرون :

يجوز لمجمس القسـ الذي يتولى تدريس المقرر بناء عمى توصية مدرس المادة السماح لمطال
باستكماؿ متطمبات أي مقرر في الفصؿ الدراسي التالي ويرصد لمطال
مكتمؿ (ؿ) أو( )ICوال يحس

في سجمو األكاديمي تقدير ير

ضمف المعدؿ الفصمي أو التراكمي إال التقدير الذي يحصؿ عميو الطال

بعد استكماؿ متطمبات ذلؾ المقرر  ،اواذا مضى فصؿ دراسي واحد ولـ ُي َاير تقدير ير مكتمؿ (ؿ) أو
( )ICفي سجؿ الطال لعدـ استكمالو فيستبدؿ بو تقدير راس (ىػ) أو ( )Fويحس ضمف المعدؿ
الفصمي والتراكمي .

المادة السادسة

والعشرون :

يجوز استثناء مقررات الندوات واألبحاث والمقررات ذات الصباة العممية أو الميدانية مف أحكاـ
المواد (ٕٕ  )ٕٗ ، ٕٖ ،أو بعضيا  ،وذلؾ بقرار مف مجمس الكمية بناء عمى توصية مجمس القسـ الذي
يتولى تدريس المقرر  ،ويحدد مجمس الكمية ،ياس تحصيؿ الطال

المادة السابعة

في ىذه المقررات .

والعشرون :

إذا كانت دراسة مقررات األبحاث تتطم

أكثر مف فصؿ دراسي فيرصد لمطال

تقدير مستمر

(ـ) أو ) ، (IPوبعد انتياء الطال مف دراسة المقرر يمنح التقدير الذي حصؿ عميو  ،اواذا لـ يستكمؿ
المقرر في الو،ت المحدد فيجوز لمجمس القسـ الذي يتولى تدريسو الموافقة عمى رصد تقدير ير مكتمؿ
(ؿ) أو ) (ICفي سجؿ الطال .

المادة الثامنة

والعشرون :
صفحة ( ) ٔٚ

ٕٖٖٔٔٗ/ٕٓ/

الئحة الدراسة واالختبارات لممرحمة الجامعية والقواعد التنفيذية (تعديؿ شير محرـ ٖٖٗٔىػ)

تحس

في كؿ مقرر كما يمي :

التقديرات التي يحصؿ عمييا الطال

وزن التقدير

وزن التقدير

من ()7

من ()6

٘ٔٓٓ-ٜ

ممتاز مرتفع

أ+

ٓٓ٘0

ٓٓٗ0

ٓ ٜإلى أ،ؿ مف ٜ٘

ممتاز

أ

٘ٗ0ٚ

ٖ٘0ٚ

٘ ٛإلى أ،ؿ مف ٜٓ

جيد جداً مرتفع

ٓ٘ٗ0

ٖٓ٘0

ٓٓٗ0

ٖٓٓ0

ج+

ٖٓ٘0

ٕٓ٘0

ٖٓٓ0

ٕٓٓ0
ٓ٘ٔ0

الدرجة المئوية

رمز التقدير

التقدير

+

ٓ ٛإلى أ،ؿ مف ٘ٛ
٘ ٚإلى أ،ؿ مف ٓٛ

جيد جداً

جيد مرتفع

ٓ ٚإلى أ،ؿ مف ٘ٚ

جيد

ج

٘ ٙإلى أ،ؿ مف ٓٚ

مقبوؿ مرتفع

د+

ٕٓ٘0

ٓ ٙإلى أ،ؿ مف ٘ٙ

مقبوؿ

د

ٕٓٓ0

ٓٓٔ0

أ،ؿ مف ٓٙ

راس

ىػ

ٓٓٔ0

ٓ

القاعدة التنفيذية لجامعة الممك سعود :
التقديرات التي يحصؿ عمييا الطال

تحس

الدرجة المئوية

في كؿ مقرر كما يمي :
رمز التقدير

وزن التقدير من ()7

التقدير

٘ٔٓٓ-ٜ

ممتاز مرتفع

أ+

ٓٓ٘0

ٓ ٜإلى أ،ؿ مف ٜ٘

ممتاز

أ

٘ٗ0ٚ

٘ ٛإلى أ،ؿ مف ٜٓ

جيد جداً مرتفع

ٓ ٛإلى أ،ؿ مف ٘ٛ
٘ ٚإلى أ،ؿ مف ٓٛ

جيد جداً

جيد مرتفع

ٓ ٚإلى أ،ؿ مف ٘ٚ

جيد

٘ ٙإلى أ،ؿ مف ٓٚ

مقبوؿ مرتفع

+

ٓ٘ٗ0
ٓٓٗ0

ج+

ٖٓ٘0

ج

ٖٓٓ0

د+

ٕٓ٘0

ٓ ٙإلى أ،ؿ مف ٘ٙ

مقبوؿ

د

ٕٓٓ0

أ،ؿ مف ٓٙ

راس

ىػ

ٓٓٔ0

المادة التاسعة

والعشرون :

مع مراعاة ما تقضي بو المادة ( )ٜٔمف ىذه الالئحة يكوف التقدير العاـ لممعدؿ التراكمي عند تخرج
الطال

بناء عمى معدلو التراكمي كاآلتي :
صفحة ( ) ٔٛ

ٕٖٖٔٔٗ/ٕٓ/

الئحة الدراسة واالختبارات لممرحمة الجامعية والقواعد التنفيذية (تعديؿ شير محرـ ٖٖٗٔىػ)

-1

(ممتـاز) :

إذا كاف المعدؿ التراكمي ال يقؿ عف ٓ٘ ٗ0مف ٓٓ ٘0أو ٓ٘ ٖ0مف ٓٓٗ0

-2

(جيد جدا):

إذا كاف المعدؿ التراكمي مف ٘ ٖ0ٚإلى أ،ؿ مف ٓ٘ ٗ0مف ٓٓ ٘0أو مف ٘ ٕ0ٚإلى أ،ؿ

مف ٓ٘ ٖ0مف ٓٓ. ٗ0
-3

(جيــد):

إذا كاف المعدؿ التراكمي مف ٘ ٕ0ٚإلى أ،ؿ مف ٘ ٖ0ٚمف ٓٓ ٘0أو مف ٘ ٔ0ٚإلى أ،ؿ

مف ٘ ٕ0ٚمف ٓٓ. ٗ0
-4

(مقـبول):

إذا كاف المعدؿ التراكمي مف ٓٓ ٕ0إلى أ،ؿ مف ٘ ٕ0ٚمف ٓٓ ٘0أو مف ٓٓ ٔ0إلى أ،ؿ

مف ٘ ٔ0ٚمف ٓٓ. ٗ0

القاعدة التنفيذية لجامعة الممك سعود :
يكوف التقدير العاـ لممعدؿ التراكمي عند تخرج الطال

بناء عمى معدلو التراكمي عمى أالّ يقؿ

عف المعدؿ الذي يحدده مجمس الجامعة لكؿ تخصص عمى أالّ يقؿ في كؿ األحواؿ عف تقدير مقبوؿ

والتقديرات كاآلتي :

( - 1ممتاز) :إذا كاف المعدؿ التراكمي ال يقؿ عف ٓ٘ ٗ0من . 5055
( - 2جيد جدا ):إذا كاف المعدؿ التراكمي مف ٘ ٖ0ٚإلى أ،ؿ مف ٓ٘. ٗ0
( - 3جيد) :إذا كاف المعدؿ التراكمي مف ٘ ٕ0ٚإلى أ،ؿ مف ٘. ٖ0ٚ
( - 4مقبوؿ) :إذا كاف المعدؿ التراكمي مف ٓٓ ٕ0إلى أ،ؿ مف ٘. ٕ0ٚ

المادة

الثالثون :
تمنح مرتبة الشرؼ األولى لمطال

الحاصؿ عمى معدؿ تراكمي مف (٘ )ٗ0ٚإلى (ٓٓ )٘0مف

(ٓٓ )٘0أو مف (٘ )ٖ0ٚإلى (ٓٓ )ٗ0مف (ٓٓ )ٗ0عند التخرج  ،وتمنح مرتبة الشرؼ الثانية لمطال
الحاصؿ عمى معدؿ تراكمي مف (ٕ٘ )ٗ0إلى أ،ؿ مف (٘ )ٗ0ٚمف (ٓٓ )٘0أو مف (ٕ٘ )ٖ0إلى أ،ؿ مف
(٘ )ٖ0ٚمف (ٓٓ )ٗ0عند التخرج .
ويشترط لمحصول عمى مرتبة الشرف األولى أو الثانية مايمي :
في أي مقرر درسو في الجامعة أو في جامعة أخرى .

أ  -أال يكوف الطال

،د رس

ب  -أف يكوف الطال

،د أكمؿ متطمبات التخرج في مدة أ،صاىا متوسط المدة بيف الحد األدنى والحد

األ،صى لمبقاء في كميتو .
ج  -أف يكوف الطال

،د درس في الجامعة التي سيتخرج منيا ما ال يقؿ عف (ٓ )%ٙمف متطمبات

التخرج .

صفحة ( ) ٜٔ

ٕٖٖٔٔٗ/ٕٓ/

الئحة الدراسة واالختبارات لممرحمة الجامعية والقواعد التنفيذية (تعديؿ شير محرـ ٖٖٗٔىػ)

القاعدة التنفيذية لجامعة الممك سعود :
تمنح مرتبة الشرؼ األولى لمطال

الحاصؿ عمى معدؿ تراكمي مف (٘ )ٗ0ٚإلى (ٓٓ )٘0عند

التخرج  ،وتمنح مرتبة الشرؼ الثانية لمطال

الحاصؿ عمى معدؿ تراكمي مف (ٕ٘ )ٗ0إلى أ،ؿ مف

(٘ )ٗ0ٚعند التخرج .
ويشترط لمحصوؿ عمى مرتبة الشرؼ األولى أو الثانية مايمي :
،د رس

أ – أف ال يكوف الطال
 -أف يكوف الطال

في أي مقرر درسو في الجامعة أو في جامعة أخرى.

،د أكمؿ متطمبات التخرج في مدة أ،صاىا متوسط المدة بيف الحد األدنى والحد

األ،صى لمبقاء في كميتو .
ج  -أف يكوف الطال

،د درس في جامعة الممؾ سعود ما ال يقؿ عف (ٓ )%ٙمف متطمبات التخرج .

إجراءات االختبار النهائي
المادة الحادية

والثالثون :

يجوز لمجمس الكمية تكويف لجنة تتعاوف مع األ،ساـ في تنظيـ أعماؿ االختبار النيائي  ،وتكوف
مياميا مراجعة كشوؼ رصد الدرجات وتسميميا لمجنة المختصة خالؿ مدة ال تزيد عف ثالثة أياـ مف
تاريم اختبار أي مقرر .

المادة الثانية

والثالثون :

يجوز لمجمس الكمية أف يقرر تطبيؽ السرية في إجراءات االختبارات النيائية .

المادة الثالثة

والثالثون :

يضع مدرس المقرر أسئمة االختبار  ،ويجوز عند اال،تضاء بناء عمى ا،تراح رئيس القسـ أف
يضعيا مف يختاره مجمس الكمية .

صفحة ( ٕٓ )

ٕٖٖٔٔٗ/ٕٓ/

الئحة الدراسة واالختبارات لممرحمة الجامعية والقواعد التنفيذية (تعديؿ شير محرـ ٖٖٗٔىػ)

المادة الرابعة

والثالثون :

يصحح مدرس المقرر أوراؽ االختبار النيائي لمقرره  ،ويجوز لرئيس القسـ (عند الحاجة) أف
يشرؾ معو متخصصاً أو أكثر في التصحيح  ،ويجوز لمجمس الكمية عند الضرورة أف يسند التصحيح

إلى مف يراه .

والثالثون :

المادة الخامسة

يرصد مف يقوـ بتصحيح االختبار النيائي الدرجات التي يحصؿ عمييا الطال

في كشوؼ رصد

الدرجات المعدة لذلؾ ويو،ع عمييا  ،ثـ يصادؽ عمييا رئيس القسـ .
والثالثون :

المادة السادسة
ال يجوز اختبار الطال

المادة السابعة

في أكثر مف مقرريف في يوـ واحد  ،ولمجمس الجامعة االستثناء مف ذلؾ .

والثالثون :

ال يسمح لمطال

بدخوؿ االختبار النيائي بعد مضي نصؼ ساعة مف بدايتو  ،كما ال يسمح لو

بالخروج مف االختبار ،بؿ مضي نصؼ ساعة مف بدايتو .

المادة الثامنة

والثالثون :

الاش في االختبار أو الشروع فيو أو مخالفة التعميمات و،واعد إجراء االختبار أمور يعا،
الطال

وفؽ الئحة تأدي

المادة التاسعة

الطال

عمييا

التي يصدرىا مجمس الجامعة.

والثالثون :

لمجمس الكمية التي تتولى تدريس المقرر  ،في حاالت الضرورة  ،الموافقة عمى إعادة تصحيح
أوراؽ اوجابة خالؿ فترة ال تتعدى بداية اختبارات الفصؿ التالي .

صفحة ( ٕٔ )

ٕٖٖٔٔٗ/ٕٓ/

الئحة الدراسة واالختبارات لممرحمة الجامعية والقواعد التنفيذية (تعديؿ شير محرـ ٖٖٗٔىػ)

القاعدة التنفيذية لجامعة الممك سعود :
ضوابط إعادة تصحيح أوراق إجابات االختبارات النهائية:
ٔ  -يحؽ لمطال

أف يتقدـ بطم

إعادة تصحيح أوراؽ إجابتو خالؿ خمسة عشر يوماً مف تاريم إعالف

نتيجة االختبار النيائي محؿ الطم  ،ويقدـ الطم

لمقسـ الذي يتولى تدريس المقرر ،ويدخؿ طمبو

في النظاـ األكاديمي ويسمّـ لو إشعار بذلؾ.

ٕ  -يشترط أال يكوف الطا ل

،د سبؽ وتقدـ بثالثة طمبات وعادة تصحيح أوراؽ إجابة اختبارات نيائية

لمقررات سبؽ لو دراستيا ،وصدر فييا  ،اررات نيائية بالرفض أو بالحفظ.
أف يطم

إفادة مف مدرس

ٖ – عمى رئيس القسـ خالؿ خمسة عشر يوماً مف تاريم تقديـ الطم

المقرر ،وفي حاؿ اوفادة بسالمة التصحيح ،عمى رئيس القسـ إطالع الطال

عمى ور،ة إجابتو

بسالمة التصحيح يو،ع عمى طمبو

ومقارنتيا باوجابة النموذجية لالختبار ،وعند ا،تناع الطال
بالتنازؿ ،ويو،ع رئيس القسـ بحفظ الطم  ،مع اعتبار ىذا الطم

أحد الطمبات المشار إلييا بالفقرة

الثانية.
ٗ  -في حاؿ عدـ ا،تناع الطال

بسالمة التصحيح ،عمى رئيس القسـ أف يشكؿ لجنة مف عضويف مف

ىيئة التدريس بالقسـ ليس مف بينيما مدرس المقرر ،وترفع تقريرىا لرئيس القسـ التخاذ  ،ارره بتعديؿ
درجة الطال

أو برفض الطم  ،ويتـ إبالغ الطال

بالقرار.

٘  -إذا كاف رئيس القسـ ىو مدرس المقرر يقوـ وكيؿ الكمية لمشؤوف األكاديمية باوجراءات السابقة.
 - ٙيجوز لمطال

التظمـ لمجمس الكمية مف ىذا القرار خالؿ خمسة عشر يوماً مف تاريم إعالمو بو،

ويقدـ التظمـ رسمياً لعميد الكمية متضمناً أسبا

ومبررات تقديمو ،وتعد استمارة تشمؿ البيانات

التالية :

(اسـ الطال  ،ر،مو الجامعي ،ر،ـ المقرر الدراسي ورمزه واسمو ،ر،ـ الشعبة ،الفصؿ الدراسي،
المعدؿ التراكمي ،نسبة الايا

وعدد اونذارات ،اسـ مدرس المقرر وتاريم االختبار ،مبررات طم

إعادة التصحيح ،وتعيد مف الطال

بصحة المعمومات التي ،دميا ،بياف مف عمادة القبوؿ

والتسجيؿ بطمبات إعادة التصحيح السابؽ تقديميا مف الطال

إف وجدت والق اررات المتخذة فييا).

وترفع ىذه االستمارة مرفقاً بيا كافة ما يتعمؽ بالتظمـ لمجمس الكمية في أوؿ جمسة انعقاد لو بعد

تقديـ التظمـ.

 - ٚيجوز لمجمس الكمية في حاؿ عدـ ا،تناعو بجدية وكفاية أسبا

التظمـ أف يصدر  ،ار اًر مسبباً

بحفظو ،وفي حاؿ موافقتو عمى إعادة التصحيح يشكؿ لجنة مف ثالثة مف أعضاء ىيئة التدريس
عمى األ،ؿ يكوف أحدىـ مف خارج القسـ وليس مف بينيـ مدرس المقرر وعادة تصحيح ور،ة

اوجابة ،وترفع تقريرىا لممجمس خالؿ خمسة عشر يوماً مف تاريم صدور ،رار تشكيميا ،ويعرض
صفحة ( ٕٕ )

ٕٖٖٔٔٗ/ٕٓ/

الئحة الدراسة واالختبارات لممرحمة الجامعية والقواعد التنفيذية (تعديؿ شير محرـ ٖٖٗٔىػ)

عمى المجمس لمبت فيو في أوؿ جمسة انعقاد تالية ،ويكوف ،رار المجمس نيائياً باعتماد محضر

الجمسة وفقاً لإلجراءات المنصوص عمييا بالمادة (ٖ٘) مف نظاـ مجمس التعميـ العالي والجامعات.

المادة

األربعون :
يحدد مجمس الكمية بناء عمى توصية مجمس القسـ المختص مدة االختبار التحريري النيائي عمى

أال تقؿ عف ساعة وال تزيد عمى ثالث ساعات .

المادة الحادية

واألربعون :

مع عدـ اوخالؿ باألحكاـ الواردة في المواد مف (ٖٔ )ٗٓ-يضع مجمس الجامعة التنظيمات
الخاصة بقجراءات االختبارات النيائية .

التحويل
التحويل من جامعة إلى جامعة أخرى

المادة الثانية

واألربعون :
مف خارج الجامعة وفؽ الضوابط اآلتية :

يجوز ،بوؿ تحويؿ الطال
أ  -أف يكوف الطال

،د درس في كمية أو جامعة معترؼ بيا .

ب  -أال يكوف مفصوال مف الجامعة المحوؿ منيا ألسبا

تأديبية .

ج  -أف تنطبؽ عميو شروط التحويؿ التي يحددىا مجمس الجامعة .
القاعدة التنفيذية لجامعة الممك سعود :
يجوز بموافقة عميد الكمية التي ير

الطال التحويؿ إلييا ،بوؿ تحويمو مف خارج الجامعة وفؽ

الضوابط اآلتية :
أ  -أف يكوف الطال

،د درس في كمية أو جامعة معترؼ بيا .

 -أال يكوف مفصوال مف الجامعة المحوؿ منيا ألسبا

تأديبية أو تعميمية.

ج  -أف تنطبؽ عميو شروط التحويؿ التي يحددىا مجمس الكمية .
صفحة ( ٖٕ )

ٕٖٖٔٔٗ/ٕٓ/

الئحة الدراسة واالختبارات لممرحمة الجامعية والقواعد التنفيذية (تعديؿ شير محرـ ٖٖٗٔىػ)

أف ال يقؿ عدد الوحدات المقررة التي يطم

د  -يج

مف الطال

المحوؿ دراستيا في جامعة الممؾ

سعود عف (ٓ )%ٙمف عدد الوحدات المقررة المطموبة لمحصوؿ عمى درجة البكالوريوس مف
الجامعة.

المادة الثالثة

واألربعون :

يقوـ مجمس الكمية بمعادلة المقررات التي درسيا الطال
التي تقدـ ىذه المقررات  ،وتثبت في السجؿ األكاديمي لمطال
احتسا

خارج الجامعة بناء عمى توصية األ،ساـ
المقررات التي عودلت لو  ،وال تدخؿ في

معدلو التراكمي .

المادة الرابعة

واألربعون :

إذا اتضح بعد تحويؿ الطال

أنو سبؽ فصمو ألسبا

تحويمو لمجامعة .

اى مف تاريم ،بوؿ
تأديبية ّ
فيعد ،يده ُمْم ً

القاعدة التنفيذية لجامعة الممك سعود :
إذا اتضح بعد تحويؿ الطال

أنو سبؽ فصمو ألسبا

تاريم ،بوؿ تحويمو لمجامعة .

المادة الخامسة

فيعد ،يده مما ًى مف
تأديبية أو تعميمية ّ

واألربعون :

يتـ تحويؿ الطال

في أي فصؿ دراسي مف جامعة إلى أخرى وفقاً لإلجراءات والمواعيد المعمنة

في الجامعة المحوؿ إلييا في ضوء الضوابط العامة لمتحويؿ .

التحويل من كمية إلى أخرى داخل الجامعة

المادة السادسة

يجوز تحويؿ الطال

واألربعون :

مف كمية إلى أخرى داخؿ الجامعة وفقاً لمضوابط التي يقرىا مجمس الجامعة

القاعدة التنفيذية لجامعة الممك سعود :
يجوز لمطال

التقدـ بطم

التحويؿ مف كمية إلى أخرى ،ويقوـ عميد الكمية باتخاذ القرار حياؿ ذلؾ .وفقاً

لمشروط والفترة المحددة التي يقرىا مجمس الكمية التي ير

صفحة ( ٕٗ )

التحويؿ إلييا.

ٕٖٖٔٔٗ/ٕٓ/

الئحة الدراسة واالختبارات لممرحمة الجامعية والقواعد التنفيذية (تعديؿ شير محرـ ٖٖٗٔىػ)

واألربعون :

المادة السابعة

تثبت في السجؿ األكاديمي لمطال

المحوؿ مف كمية إلى أخرى جميع المواد التي سبؽ لو

دراستيا  ،ويشمؿ ذلؾ التقديرات والمعدالت الفصمية والتراكمية طواؿ دراستو في الجامعة .

التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكمية

المادة الثامنة

واألربعون :

يجوز لمطال

بعد موافقة عميد الكمية التحويؿ مف تخصص إلى تخصص خر داخؿ الكمية وفؽ

ضوابط يضعيا مجمس الجامعة .
القاعدة التنفيذية لجامعة الممك سعود :
يجوز لمطال

بعد موافقة عميد الكمية التحويؿ مف تخصص إلى تخصص خر داخؿ الكمية وفؽ

ضوابط يضعيا مجمس الكمية .

المادة التاسعة

واألربعون :

تثبت في السجؿ األكاديمي لمطال

المحوؿ مف تخصص إلى خر جميع المواد التي سبؽ لو

دراستيا  ،ويشمؿ ذلؾ التقديرات والمعدالت الفصمية والتراكمية طواؿ دراستو في الجامعة .

الطالب الزائر
المادة

الخمسون :
الطال

الزائر ىو الذي يقوـ بدراسة بعض المقررات في جامعة أخرى أو في فرع مف فروع

الجامعة التي ينتمي إلييا دوف تحويمو  ،وتعادؿ لو المواد التي درسيا وفقا لمضوابط اآلتية :
صفحة ( ٕ٘ )

ٕٖٖٔٔٗ/ٕٓ/

الئحة الدراسة واالختبارات لممرحمة الجامعية والقواعد التنفيذية (تعديؿ شير محرـ ٖٖٗٔىػ)

أ  -موافقة الكمية التي يدرس فييا مسبقاً عمى الدراسة .
 -أف تكوف الدراسة في كمية أو جامعة معترؼ بيا .

ج  -أف يكوف المقرر الذي يدرسو الطال

خارج الجامعة معادالً أو ( مكافئاً ) في مفرداتو ألحد

المقررات التي تتضمنيا متطمبات التخرج .
د  -إذا كانت دراسة الطال

الزائر في فرع مف فروع الجامعة التي ينتمي إلييا الطال

فتتـ المعاممة

طبقاً لممادة (. )ٗٚ

يحدد مجمس الجامعة الحد األ،صى لنسبة الوحدات الدراسية التي يمكف احتسابيا مف خارج

ىػ -

الجامعة لمطال
و  -ال تحتس

الزائر .

معدالت المقررات التي تتـ معادلتيا لمطال

الزائر مف الجامعة األخرى ضمف معدلو

التراكمي  ،وتثبت المقررات في سجمو األكاديمي.
ز  -أي شروط أخرى يضعيا مجمس الجامعة .
القاعدة التنفيذية لجامعة الممك سعود :
الطال

الزائر ىو الذي يقوـ بدراسة بعض المقررات في جامعة أخرى أو في فرع مف فروع الجامعة التي

ينتمي إلييا دوف تحويمو وتعادؿ لو المقررات التي درسيا وفقا لمضوابط اآلتية :
أوال  :لطال جامعة الممؾ سعود ( في الرياض أو أحد فروعيا) وير
أ  -أف يكوف لمطال

سجؿ دراسي ( بمعدؿ تراكمي) لفصميف عمى األ،ؿ في الكمية التي التحؽ بيا

،بؿ طمبو الدراسة كطال
 -يج

الدراسة زائ اًر في جامعة أخرى:

زائر.

الحصوؿ عمى الموافقة المسبقة مف كمية الطال لمسماح لو بالدراسة كطال

زائر مع تحديد

المقررات التي سيقوـ بدراستيا  ،ولمكمية اشتراط الحصوؿ عمى معدؿ معيف لمعادلة المقرر .ويوجو
لمدراسة بخطا

رسمي مف عمادة شؤوف القبوؿ والتسجيؿ.

ج  -أف تكوف الدراسة في كمية أو جامعة معترؼ بيا .
د  -أف يكوف المقرر الذي يدرسو الطال

خارج الجامعة معادال أو (مكافئاً) في مفرداتو وال تقؿ

وحداتو الدراسية عف أحد المقررات التي تتضمنيا متطمبات التخرج .
ىػ -

مع مراعاة الفقرة (د) مف المادة (الثانية واألربعوف)  ،يكوف الحد األ،صى لمجموع الوحدات
الدراسية التي يمكف احتسابيا مف خارج الجامعة ىو (ٕٓ )%عشروف في المائة مف مجموع
وحدات التخرج مف جامعة الممؾ سعود.
صفحة ( ) ٕٙ

ٕٖٖٔٔٗ/ٕٓ/

الئحة الدراسة واالختبارات لممرحمة الجامعية والقواعد التنفيذية (تعديؿ شير محرـ ٖٖٗٔىػ)

و  -ال تحتس

معدالت المقررات التي تتـ معادلتيا لمطال

الزائر ضمف معدلو التراكمي ،وتثبت

المقررات في سجمو األكاديمي .
ز  -يج

تزويد عمادة شؤوف القبوؿ والتسجيؿ بنتائجو التي حصؿ عمييا خالؿ

عمى الطال

أسبوعيف مف بدء الدراسة في أوؿ فصؿ دراسي يمي فترة دراستو كزائر  ،اواذا لـ يقدـ نتائجو يعتبر
منقطعا عف تمؾ الفصوؿ ( عدا الفصوؿ الصيفية) ويعامؿ حس المادة (٘ٔ) .
ح  -تصرؼ المكافأة الشيرية لمطال

الزائر إف كاف مستحقا ليا عف طريؽ مسيرات يدوية بعد تقديـ

نتائجو عف الفصؿ لعمادة شؤوف القبوؿ والتسجيؿ.
ثانيا  :لطال

جامعة الممؾ سعود ( في الرياض أو أحد فروعيا) وير

الرياض أو أحد فروعيا :
أف يكوف لمطال

أ-

سجؿ دراسي بمعدؿ لفصؿ واحد عمى األ،ؿ في الكمية التي التحؽ بيا ،بؿ

طمبو الدراسة كطال
 -يج

زائر.

الحصوؿ عمى الموافقة المسبقة مف كمية الطال

المقررات التي سيقوـ بدراستيا  ،ويوجو بخطا
ج  -أف يكوف المقرر الذي يدرسو الطال
متطمبات التخرج .
د-
ىػ-

الدراسة طالباً زائ اًر في

لمسماح لو بالدراسة كطال

زائر مع تحديد

رسمي مف عمادة شؤوف القبوؿ والتسجيؿ.

معادال أو (مكافئاً) في مفرداتو ألحد المقررات التي تتضمنيا

تتـ معادلة المقررات طبقا لممادة (. )ٗٚ
الحد األ،صى لمفصوؿ الدراسية التي يسمح لمطال

ثالثا  :لطال

جامعة أخرى وير

أ  -أف يكوف لمطال

دراستيا زائ اًر فصالف دراسياف .

الدراسة طالباً زائ اًر في جامعة الممؾ سعود.

سجؿ دراسي (بمعدؿ تراكمي) لفصميف دراسييف عمى األ،ؿ مف جامعتو التي ،بؿ

فييا.
 -أال يكوف الطال

مفصوال ألسبا

تأديبية أو تعميمية.

ج  -أف يحصؿ عمى موافقة خطية مسبقة مف جامعتو لمدراسة طالباً زائ اًر في جامعة الممؾ سعود ،
ويج

أف يذكر في الخطا

مقررات جامعة الممؾ سعود التي سيقوـ الطال

د  -أف يحصؿ عمى موافقة الكمية التي ير
ىػ -

الدراسة بيا زائ اًر .

الحد األ،صى لمفصوؿ الدراسية التي يسمح لمطال

و  -ال يحؽ لمطال

الزائر طم

بدراستيا .

دراستيا زائ اًر فصالف دراسياف .

السكف في الجامعة وال تصرؼ لو مكافأة مف جامعة الممؾ سعود.
صفحة ( ) ٕٚ
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الئحة الدراسة واالختبارات لممرحمة الجامعية والقواعد التنفيذية (تعديؿ شير محرـ ٖٖٗٔىػ)

ز  -تسجؿ المقررات لمطال

مف ،بؿ الكمية التي ير

الدراسة فييا مع مراعاة كافة ضوابط التسجيؿ

في المقررات .

أحكام عامة
المادة الحادية

والخمسون :

تماي ىذه الالئحة ما سبقيا مف لوائح لتنظيـ الدراسة واالختبارات المعموؿ بيا في المرحمة الجامعية .

المادة الثانية

والخمسون :

لمجمس الجامعة وضع ،واعد تنفيذية بما ال يتعارض مع أحكاـ ىذه الالئحة.

المادة الثالثة

والخمسون :

لمجمس التعميـ العالي حؽ تفسير ىذه الالئحة .

صفحة ( ) ٕٛ

ٕٖٖٔٔٗ/ٕٓ/

الئحة الدراسة واالختبارات لممرحمة الجامعية والقواعد التنفيذية (تعديؿ شير محرـ ٖٖٗٔىػ)

المالحـق
ممحق ( أ )

السجل األكاديمي ورموز التقديرات
السجل األكاديمي:
ىو بياف يوضح سير الطال

الدراسي  ،ويشمؿ المقررات التي يدرسيا في كؿ فصؿ دراسي

برموزىا وأر،اميا وعدد وحداتيا المقررة والتقديرات التي حصؿ عمييا ورموز و،يـ تمؾ التقديرات  ،كما
يوضح السجؿ المعدؿ الفصمي والمعدؿ التراكمي وبياف التقدير العاـ باوضافة إلى المقررات التي أعفي
منيا الطال

المحوؿ.

الرمز

الرمز

بالعربية

باإلنجميزية

النقاط

حدود الدرجة

المدلول

المدلول

بالعربية

باإلنجميزية

أ+

A+

٘ٔٓٓ-ٜ

ٓٓ٘0

ٓٓٗ0

ممتاز مرتفع

أ

A

ٓ ٜأ،ؿ ٜ٘

٘ٗ0ٚ

ٖ٘0ٚ

ممتاز

Excellent

+

B+

٘ ٛأ،ؿ مف ٜٓ

ٓ٘ٗ0

ٖٓ٘0

B

ٓ ٛأ،ؿ مف ٘ٛ

ٓٓٗ0

ٖٓٓ0

جيد جداً مرتفع

Superior

ج+

C+

٘ ٚأ،ؿ مف ٓٛ

ٖٓ٘0

ٕٓ٘0

جيد مرتفع

ج

C

ٓ ٚأ،ؿ مف ٘ٚ

ٖٓٓ0

ٕٓٓ0

جيد

د+

D+

٘ ٙأ،ؿ مف ٓٚ

ٕٓ٘0

ٓ٘ٔ0

مقبوؿ مرتفع

د

D

ٓ ٙأ،ؿ مف ٘ٙ

ٕٓٓ0

ٓٓٔ0

مقبوؿ

Pass

ىػ

F

أ،ؿ مف ٓٙ

ٓٓٔ0

ٓ

راس

Fail

ـ

IP

-----

-

-

مستمر

In-Progress

ؿ

IC

-----

-

-

ير مكتمؿ

In-Complete

ح

DN

-----

ٓٓٔ0

ٓ

محروـ

ند

NP

ٓ ٙوأكثر

-

-

ناجح دوف درجة

Nograde-Pass

ىد

NF

أ،ؿ مف ٓٙ

-

-

دوف درجة

Nograde-Fail

ع

W

-----

-

-

صفحة ( ) ٕٜ

جيد جداً

راس

منسح

Exceptional

Very Good
Above Average
Good

بعذر

High Pass

Denile

Withdrawn
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ممحق (ب)
مثال لحساب المعدل الفصمي والتراكمي

الفصل األول :
عدد الوحدات

الدرجة المئوية

ٖٔٓ سمـ

ٕ

٘ٛ

ٕٖٗ كيـ

ٖ

ٓٚ

ج

ٖٕ٘ ريض

ٖ

ٕٜ

أ

ٕٖٔ فيز

ٗ

ٓٛ

المقرر

المجموع

رمز التقدير

وزن التقدير

عدد النقاط

ٓ٘ٗ0

ٜٓٓ0

ٖٓٓ0

ٜٓٓ0

٘ٗ0ٚ

ٕ٘ٔٗ0

ٓٓٗ0

ٓٓٔٙ0

+

62.47

34
مجموع النقاط ()62.47
ـــــــــــــ

معدل الفصل األول =

مجموع
= 6.24

مجموع الوحدات ()34

الفصل الثاني :
عدد الوحدات

الدرجة المئوية

رمز التقدير

وزن التقدير

عدد النقاط

المقرر
ٗٓٔ سمـ

ٕ

ٜٙ

أ+

ٓٓ٘0

ٓٔ

 ٖٕٚكيـ

ٖ

ٖٛ

ٓٓٗ0

ٕٔ

ٖٗٔ ريض

ٗ

ٔٚ

ٖٓٓ0

ٕٔ

 ٖٕٙفيز

ٖ

ٔٛ

ٓٓٗ0

ٕٔ

المجموع

معدل الفصل الثاني =

ج

68

34
68

ـــــــــــــ

= 5.25

34

المعدل التراكمي =

مجموع النقاط ()68 + 62.47

ـــــــــــــــ

= 5..5

مجموع الوحدات ()34 + 34
صفحة ( ٖٓ )
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